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“

Volíem fer
una cuina senzilla
i deixar de donar
protagonisme
als luxes

”

Ell va nàixer en un poble menut del Comtat, l’Alqueria d’Asnar.

MIQUEL RUIZ, CUINER
«Entre els meus referents
estan Vicent Andrés
Estellés i l’Ovidi»
Treballa braç a braç amb la seua
companya de vida, Puri Codes,
i els seus fills amb qui comparteix l’estima i la passió que tots
plegats professen per la gastronomia. Miquel Ruiz, cuiner i ànima d’El baret de Miquel, explica
que va nàixer sota les faldes
de la serra Mariola, en un poble
menut de la comarca del Comtat
anomenat l’Alqueria d’Asnar. Des

que era un xiquet, Miquel sempre
rondava sa mare a la cuina a la
recerca dels aromes i els condiments amb els quals elaborava
els seus plats. Com no podia ser
d’una altra manera, en fer-se
adult va decidir capbussar-se de
ple en l’ofici. Després d’estudiar
a Barcelona i especialitzar-se en
cuina internacional francesa, es
va convertir en un impulsor de la

nova cuina valenciana. Va treballar en alguns restaurants de renom i finalment va aventurar-se
a obrir-ne un amb el seu segell
personal, el restaurant La Seu de
Moraira, que va gaudir de molt
d’èxit i d’una estrela Michelin a la
qual va renunciar: «ser mediàtic
no ens permetia envoltar-nos de
la gent que estimàvem. Volíem
fer una cuina senzilla i deixar de
donar protagonisme als luxes».
En aquest punt va nàixer El Baret
de Miquel a Dénia on la família
practica un cuina contemporània i de mercat. El poema Res no
m’agrada tant encapçala la pàgina web del seu restaurant. Tota
una declaració d’intencions que,
a banda, ens descobreix una altra
de les passions del restaurador: la
lectura de les obres del poeta de
Burjassot. «Entre els meus referents estan Vicent Andrés Estellés i, per descomptat, l’Ovidi».

El castell de Dénia
En El regne a l’horitzó, l’últim
llibre de la col·lecció «Llegir en valencià, monuments
emblemàtics», que ha escrit
l’autor Jovi Seser, se situa la
trama de la història al castell
de Dénia, a la Marina Alta, el
lloc on es va criar Alí, el protagonista i l’hereu del regne.
Un espai que el cuiner d’El Baret de Miquel defineix com un
dels escenaris de la seua infantesa, un lloc que identifica
amb la felicitat, «és molt recomanable fer un passeig per
les immediacions del castell
de Dénia i gaudir de la pausa
i la tranquil·litat que transmet», assegura el restaurador. Miquel Ruiz reivindica
que s’ha de parlar, cantar, fer
cinema, escriure i, en definitiva, viure en valencià i que per
davant s’ha de posar en valor
el nostre patrimoni i apreciar
els esforços que es fan per
a promoure l’ús de la nostra
llengua; tot i que lamenta que
malgrat tota la faena que s’ha
fet al respecte, encara quede
molt a fer.
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per només
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